Informe de gestió anual
Pla operatiu 2013

Vocalies i grups de treball
Presidència

R|

Teresa Crespo

Vicepresidència

R|
R|

Xavier Puig (Ceps Projectes Socials)
Rosa Balaguer de Casal dels Infants per a l’acció social als barris (a
partir de juliol)

Secretària

R|

Sònia Fuertes de Fundació Salut i Comunitat (a partir de juliol)

Tresorer

R|

Domènec Domènech de Fundació Mercè Fontanilles

1 | Vocalia de Capacitació

R|

Llorenç González d’Associació Iniciatives Solidàries

2 | Vocalia de Pobresa

R|

Salvador Busquets d’Arrels Fundació

3 | Vocalia d’Articulació del Tercer Sector

R|

Sònia Fuertes de Fundació Salut i Comunitat

4 | Vocalia Gènere - DDiPAS

R|

Fina Rubio de Fundació Surt

5| Vocalia internacionalització
de l’acció social

R|

Guillem Compte de Fundació Plataforma Educativa (fins juny)
Josep Vidal de Fundació Plataforma Educativa (a partir de juliol)

2013 | informe de gestió
Actuacions segons línies estratègiques
Línia estratègica: A. UTILITAT – Esdevenir l’espai on cercar i oferir alternatives que beneficiïn els associats

Objectiu operacional: A.1.Millorar les capacitats dels/les professionals de l’acció social i en especial dels associats tot oferint:
CAPACITACIÓ
Responsable: Llorenç González (Associació Iniciatives Solidàries) Col·laboradors: Jordi Gusi i Irene Cañellas
Acció de treball:

Elaborar un mapa formatiu
adreçat a les entitats i als
seus professionals

Resultats esperats:

Haver fet una formació en:

●
●
●
●

Violència i Gènere
Qualitat
Aprenentatge i Servei
Altres a conèixer
després d’elaboració
del mapa de
necessitats formatives

Resultats obtinguts
Persona responsable/suport:

Pressupost

Impacte

Gener | Posada en marxa del Coaching per a tècnics
d’entitats socials a través de la Escuela Europea de
Coaching

0

4 entitats han fet ús del
programa coaching.

Març | Jornada Quin retorn té la inversió social?

0

138 persones inscrites
24 professionals participen a
la formació

Maig | Curs Abordatge de la violència masclista des d’una
perspectiva intercultural (violència i gènere)
Juny | Jornada Aprenentatge servei: compromís i inclusió
social

200,00€

125 persones inscrites

Octubre | Jornada AlterFinance, co-organitzat amb ACAF

0

90 persones inscrites

Octubre –Novembre | Taller formació en Retorn de la
Inversió Social (4 mòduls adreçats a entitats socials en
general

0

2 grups en 4 mòduls amb un
total de 30 participants (50
inscrits)

Novembre | Sessió Mercat i oportunitats internacionals,
co-organitzat amb ACC10.

0

16 persones inscrites
19 persones inscrites

Desembre | Tallers ‘Tendint ponts’ organitzat per la
CÀPEP Primer taller: ‘nous reptes davant nous perfils’

360,00€
29 persones inscrites

Desembre | Formació en comunicació ‘Memòries per
generar confiança’

100,00€
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Objectiu operacional: A.2. Programa ALIA’T
Acció de treball:

Resultats esperats:

Resultats obtinguts
Persona responsable/suport:

Acció 1.
Desenvolupament del
Programa Reinventa’t

Acció 1. 9 entitats d’ECAS han
seguit el programa i han
adquirit el potencial per a
impulsar mesures de canvi en la
seva activitat/actuació

Gener | primers contactes amb entitats

Pressupost

40.000,00

Impacte

11 entitats interessades en
participar del programa

Marc | tancament acords de finançament
Abril | procés selecció consultoria social: Frederic Cusí,
Marc Botella i Procés de selecció de les 9 entitats
participants

9 entitats han estat
seleccionades i segueixen el
programa

Maig | Inici efectiu del programa Reinventa’t amb les 9
entitats seleccionades
Juliol | Diagnosis realitzada
Setembre a Desembre | posada en marxa del pla de
reinvenció
Desembre | Preparació de la formació que es durà a
terme al 2014, com a continuació del programa.

Acció 2.
Desenvolupament de
Tallers Emprenedoria
social

Acció 2. Un total de 30 entitats
han participat en els 3 tallers
proposats:
•
Mai he fet emprenedoria
•
He fet emprenedoria però
necessito créixer i innovar
•
He fet emprenedoria però
necessito fer aliances

Maig | 3 Tallers amb entitats que mai han fet
emprenedoria, n’han fet però necessiten créixer i innovar
i, n’han fet i necessiten fer aliances

0

Acció 3.
Desenvolupament
Programa de
dinamització per a les
aliances locals.
Diputació de Barcelona

Acció 3. Impulsar les aliances
locals a través del suport
municipal i buscar l’aplicabilitat
de la formació rebuda

Gener - març | presentació Guia bàsica d’aliances locals
en el sector social en el marc de la jornada Eurocities,
presentada per Sònia Fuertes.

10.000,00€

3 tallers amb un total de 93
persones inscrites

Publicació i presentació de la
Guia bàsica d’aliances locals

Gener – abril | Trobada amb la presidenta Àrea
d’Atenció a les Persones per impulsar el conveni 2013 i
reunió amb el gerent de la mateixa àrea per a concretar
sessions formació.
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Novembre | 2 Formacions en aliances amb les entitats
socials adreçat a tècnics d’ajuntaments

17 tècnics d’ajuntaments de
10 municipis reben la
formació específica

Jordi Gusi | Irene Cañellas

Objectiu operacional: A.3. Internacionalització

Acció de treball:

Resultats esperats:

Resultats obtinguts
Persona responsable/suport:

Acció 1. Capacitació amb
la col·laboració amb la
vocalia de capacitació,
formació entorn a:
•
Finançament i
projectes
internacionals.
•
Difusió d’informació
relacionada amb
accions formatives o
informatives de
l’àmbit europeu,
internacionals i
internacionalització
realitzats a Catalunya.
•
Coneixements i
competències
tècniques de cerca de
fons, disseny de
projectes o cerca de
socis internacionals

Acció 1. Millorar el
coneixement de les entitats
social sobre les fonts de
finançament i el disseny de
projectes internacionals

Abril | Sessió la contractació pública internacional com a
mecanisme d’internacionalització de les entitats del Tercer
Sector
Febrer | Visita d’ESAN a Barcelona
Abril | Assistència a la Junta Directiva d’ESAN a Paris
Abril | Incorporació d’ECAS a ESAN
Maig | visita IESMED a ECAS
Juny | visita de l’entitat Europa de les Regions a ECAS
Setembre | participació a l’assemblea d’ESAN celebrada
a Barcelona
Novembre | Sessió sobre Fons Estructurals

Acció 2. Visibilitzar i
compartir informació

Acció 2. Fer pública
documentació de referència a
través de la intranet. Assegurar
la comunicació i difusió
d’informació rellevant als socis.

Acció 3. Accions de

Pressupost

0

Impacte

34 persones inscrites

La internacionalització pren
força i interès entre les
entitats d’ECAS.
Es consolida el grup referent.

16 persones inscrites

Gener – juny | material d’interès disponible a la intranet

Acció 3. Assessorament a ACC10 sobre el futur Pla de
Suport al Tercer Sector en Internacionalització.

ECAS es reconeguda com a
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seguiment estada a
Brussel·les oct-nov. 2012

Objectiu operacional:

Acció de treball:

Comunicació
corporativa d’ECAS.
Difusió de l’activitat i el
posicionament d’ECAS
(web, butlletins, notes de
premsa, xarxes socials,
publicacions...)

Acció 3. Mantenir els contactes
fets, atendre visites de
possibles partners europeus,
valorar incorporació Xarxa
europea ESAN.

referent en termes

Guillem Compte i Josep Vidal de Fundació Plataforma
Educativa | Montse Ros d’Associació Probens | Carles Gil i
Inma Marin de Fundació Servei Solidari

A.4. AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ SOCIAL. Millorar el valor referencial d’ECAS com a ‘veu de l’acció social’ mitjançant una
definició més clara dels seus posicionaments i una major proactivitat com a font d’informació.

Resultats esperats:

Presència pública i visibilitat
d’ECAS per donar a conèixer la
seva tasca, posar-la en valor i
avalar el seu rol com a
referent de l’acció social
(portaveu de les entitats).
1 Memòria
20 Butlletins
2 info PRESIDÈNCIA
Impacte mediàtic
Presència i seguiment a les
xarxes socials

Resultats obtinguts
Persona responsable/suport:

Gener – Desembre | publicació de 22 butlletins
infoACCIONS, 22 InfoAcció SOCIAL, 2 info PRESIDÈNCIA i
2 infoASSEMBLEA

Pressupost

Impacte

ECAS està present en el tercer
sector a través de publicacions
pròpies, aparicions en publicacions
alienes, mitjans de comunicació,
internet i xarxes socials,

Gener – Desembre | 173 aparicions en premsa i 18
articles d’opinió
Gener – Desembre | Xarxes socials: Facebook (pàgina
ECAS), Twitter (comptes ECAS i DDiPAS)
Febrer | publicació i difusió de la Memòria d’Activitats
d’ECAS 2012
Juny | publicació Guia bàsica d’aliances locals en el sector
social
Agnès Felis | Gina Marín

Elaborar materials
vinculats a l’activitat
d’ECAS (campanyes de
difusió i comunicació,

Articulació i/o adaptació del
discurs per millorar la visibilitat i
els resultats de les actuacions
d’ECAS (adaptats als objectius

Elaboració de materials gràfics i de difusió de:

La imatge d’ECAS amb identitat
pròpia

Gener | INSOCAT núm. 2
Gener - Setembre | Mapalaboral.org

5

2013 | informe de gestió
materials informatius per a
les activitats, documents
de treball i
posicionament...)

dels propis projectes).

Març | Jornada Quin retorn té la inversió social?
Març | 1a jornada DDiPAS Afrontant la crisi amb una altra
mirada
Març | Premi ASPÀSIA
Abril | Jornada de Contractació Pública Internacional
Maig | Programa ‘Reinventa’t’
Maig | Curs Abordatge de la violència masclista des d’una
perspectiva intercultural
Maig | Tallers formatius en emprenedoria social
Juny | Jornada Aprenentatge servei: compromís i inclusió
social
Setembre | Jornada ‘Nous camins de lluita contra la
pobresa’
Octubre | Jornada Alter Finance
Octubre i novembre | Tallers formació retorn de la
inversió social
Novembre | Sessió ‘Mercat i oportunitats internacionals
per a les entitats socials
Novembre | 2n Diàleg DDiPAS ‘Tercer Sector i
perspectiva de gènere’
Desembre | Tallers ‘Tendint ponts’
Desembre | Formació en comunicació ‘memòries per
generar confiança’
Agnès Felis | Gina Marín

Promoure la presència
de causes socials i el
posicionament d’ECAS
als mitjans de
comunicació
(col·laboracions regulars i
puntuals: articles d’opinió,
propostes
d’articles/reportatges,
declaracions,
entrevistes...)

Divulgació de l’acció social,
sensibilització de la ciutadania
vers les problemàtiques socials,
contribució a la tasca
d’incidència política d’ECAS i del
sector en general.

ECAS 10 anys: activitats
commemoratives del desè
aniversari de la federació

Presència pública d’ECAS i
visibilitat de la tasca de les
entitats d’acció social com a
servei públic per al conjunt de la

Gener – Desembre | 173 aparicions en premsa i 18
articles d’opinió
Març | enviament de la Memòria d’Activitats d’ECAS 2012
a partits polítics, interlocutors naturals i tercer sector en
general
Juny | publicació Guia bàsica d’aliances locals en el sector
social
Agnès Felis | Gina Marín
Gener – juny | propostes organització acte
commemoració del 10è. aniversari d’ECAS

ECAS visibilitza els 10 anys de
feina de les entitats d’acció
social

Juny | creació del logotip i e-card de difusió de
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ciutadania.

l’aniversari
Juny - Octubre | elaboració i difusió del vídeo ‘10 anys
SUMANT: Invertim per una societat més justa’

Agnès Felis | Gina Marín
Elaborar argumentari
comunicatiu d’ECAS

Oferir consultoria i
serveis de comunicació
a entitats i altres
organitzacions del
sector.

Redacció d’un document base
de referència per als portaveus
d’ECAS que reculli el
posicionament de la federació
en diferents temes clau:
ocupació/inserció sociolaboral,
migracions, àmbit penitenciari,
equitat i perspectiva de
gènere...

S’ha elaborat un document de reflexió sobre el moment
actual entorn a diferents àmbits

ECAS disposa d’un document
reflexió aprovat en AGO al juliol

Agnès Felis | Gina Marín

Elaborar cartera de serveis,
continuar prestant els serveis
regulars contractats (TSCAT i
Fundació Àmbit/Institut
d’Ecologia Emocional) i atendre
les sol·licituds puntuals
d’assessorament o prestació
de serveis.

Gener – juny | prestació de serveis als clients de
l’agència

Participar en l’organització de
l’acte unitari del sector contra
la pobresa el 17 d’octubre
(activitat de sensibilització al
carrer, en la línia del ‘Triple
contra la pobresa’ del 2012)

Febrer – octubre | participació a l’organització dels actes
de commemoració 2013 per part de les entitats socials,
Campanya Pobresa Zero. Participació en l’elaboració del
manifest Pobresa Zero

ECAS participa activament en la
Campanya Pobresa Zero i fa
d’altaveu del manifest (lectura
pública a Barcelona i Tarragona

Agnès Felis | Gina Marín

Línia estratègica: B. REPRESENTATIVITAT. Representar significativament el camp de l’acció social a Catalunya
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Objectiu operacional:
Grup de Treball:

B.1. Reflexionar sobre l’ARTICULLACIÓ DEL TERCER SECTOR

Sònia Fuertes (Fundació Salut i Comunitat), Paco Estelles (Salesians Sant Jordi), Teresa Crespo, (presidenta d’ECAS)
Xavier Puig (Ceps Projectes Socials), Montse Tohà (Fundació Ires), Jordi Foix (Fundació Tres Turons) i Felisa Pérez (ABD)

Acció de treball:

Resultats esperats:

Resultats obtinguts
Persona responsable/suport:

Elaborar una proposta
sobre el rol dels
diferents nivells de
representativitat en la
construcció del sector
social

Impulsar debats al voltant de la
vertebració del tercer sector
amb la presència i dinamització
d'experts que aportin la seva
visió.

Gener – juny | 5 reunions del grup d’Articulació del
Tercer Sector per a consensuar un Document de
proposta de vertebració del sector, alhora que de
posicionament d’ECAS.

Pressupost

0

Impacte

ECAS promou i lidera la
mobilització del sector entorn a
l’articulació efectiva del mateix.

Febrer | Sessió amb Josep M. Pascual, expert
Elaborar un document de
proposta entorn a la
estructuració del Tercer Sector.

Maig | Presentació reflexions d’ECAS en el marc del 1er
Taller intern de reflexió estratègica Avançar en l’articulació
del Tercer Sector de la Taula a càrrec de S. Fuertes i D.
Domènech.
Octubre a Desembre | reunions conjuntes amb Taula
del Tercer Sector . El grup s’integra als grups de treball de
la Taula sota el lideratge d’ECAS, (Sònia Fuertes)
Sònia Fuertes de Fundació Salut i Comunitat

Objectiu operacional:

B.3. Participació a altres xarxes

Responsable: Teresa Crespo
Acció de treball:

Resultats esperats:

Resultats obtinguts
Persona responsable/suport:

TAULA D’ENTITATS DEL
TERCER SECTOR SOCIAL
DE CATALUNYA

Eix d’acció 1. Defensa dels drets
socials i de la cohesió social.

Gener – Desembre | participació activa en tant que
responsables de la Secretaria d’organització i en els
diferents grups de treball en els que som presents

Pressupost

4.883,72€

Impacte

ECAS ostenta la secretaria de
manera activa i lidera el grup de
treball d’Inclusió de la Taula
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Ostentem la Secretaria
d’organització

Eix d’acció 2. Projecció i influència
sobre la societat
Eix d’acció 3. Reconeixement i millora
contínua

Incidència política en diferents matèries a nivell local,
autonòmic i estatal.
Participació en diferents consells assessors i espais de
representació.

Eix d’acció 4. Internacionalització
Participació del IV Congrés del Tercer Sector de Catalunya
Eix d’acció 5. Participació interna i
treball en xarxa
Eix d’acció 6. Enfortiment de les
capacitats de la Taula

Teresa Crespo, presidenta

Altres accions a destacar:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

GT Inclusió TTS

El nou pla de suport en procés
amb l’administració
Reflexió estratègica realitzada
2012 que s’ha d’aplicar.
Full de ruta al nou govern i als
partits polítics
Continuació de les comissions
Enfortir la incidència política
Crear un servei d’assessorament i
ajuda per al finançament de les
entitats
Programació Congrés per a
novembre
Consell executiu per l’Anuari
Treballar amb la Confederació
temes comuns

Els grups de treball tenen els seus
propi pla operatiu.

Teresa Crespo presidenta d’ECAS

GT Immigració TTS

Ferran Rufín de Fundació

Plataforma d’Infància
(PINCAT)

Anna Sunyer de Fundació Plataforma Educativa | Pilar
Núñez d’Associació Intress.

0

S’ha participat activament en els
actes de la Lluita contra la
pobresa del 17 d’octubre

Signatura de Pacte per a la
Infància
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Susana Martinez de Fundació IReS | Domènec Domènech
de Fundació M. Fontanilles

GT Finançament i
Prestació Serveis TTS

Fusió dels 2 grups de treball en un
únic i conjuntament amb la
Confederació: GT Contractació
publica de serveis a les persones

Jordi Gusi
GT Formació i Inserció

GT Innovació i Qualitat
TTS
Acció 1. Fer seguiment de
les eines de formació i
autoavaluació de la gestió
de la qualitat en les
organitzacions del Tercer
Sector Social.

Acció 2. Impulsar la
reflexió i la cultura de la
qualitat en el marc de la
gestió de les entitats

Acció 1.
1
Anàlisi grau de resposta del
programa formatiu de les
entitats i federacions de la
Taula.
2
Definició d’indicadors
d’impacte.
3
Seguiment del impacte de la
gestió de la qualitat en el
marc de les intervencions en
els programes i serveis.
4
(...)
Acció 2.
1
Identificació
de
temes
específics que
siguin
un
suport real i pràctic per les
entitats
i
els
seus
professionals
en
relació
l’aplicació
d’eines
i
instruments de gestió de la
qualitat.
2
Realització de sessions de
treball
adreçades
als
professionals vinculats a la
gestió de la qualitat per
abordar i tractar els temes de
més interès per enfortir la

Gener - Desembre | participació activa en el treball del
grup

0

Les representants d’ECAS
participen activament

Olga Castro i Esmeralda Velamazan d’Intress
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qualitat en el serveis.

La Confederació
d’Associacions
Empresarials del Tercer
Sector d’Atenció a les
Persones de Catalunya

La Confederació treballa a partir del
seu pla operatiu.

Gener – Desembre | participació activa en tant que
responsables de la Presidència de l’organització

5.304,00€

Participem activament de tots els
grups de treball activament.

Canvi de denominació de l’organització.
S’ha fet incidència política amb tots els partits polítics.
S’ha participat activament en la negociació col·lectiva dels
convenis d’Acció social i SAD.
S’ha estat present en diferents consells assessors.
S’ha continuat amb la gestió de plans de formació
sectorial a través del Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya.
Posada en marxa de la Comissió de Formació estratègica
Co-creació del grup la Confederació-Taula contractació
pública.
Creació del grup de treball plans d’igualtat.
S’ha fet una important tasca d’incidència política en
relació a la impugnació del plecs de contractes públics en
nom de les entitats.
Organització d’una sessió sobre contractació pública.
S’ha estat present en les negociacions col·lectives
estatals: lleure educatiu, acció i intervenció social i
reforma juvenil i protecció a menors.

Ostentem la presidència.

Ostentem la presidència.

Xavier Puig de CEPS Projectes Socials

CONSELL NACIONAL DE
LES DONES DE
CATALUNYA (CNDC)

Comunicar canvi de titularitat per part
d’ECAS (abans Comissió de Gènere,
ara DDiPAS).

Gener | Hem canviat la representativitat al consell, la
representant, ara és Gemma Altell de Fundació Salut i
Comunitat

Participar als 2 plenaris
anuals i altres actes que
s’organitzin des d’aquest
fòrum (representativitat a
través de DDiPAS)

Participació al 100% dels plenaris i
altres actes organitzats.

El Consell s’ha reunit 1 vegada durant l’any
Octubre | S’han fet aportacions al document de
reflexions i propostes per a la millora de la salut de les
dones.

0

Gemma Altell de Fundació Salut i
comunitat és la nova representant
d’ECAS
La Xarxa DDiPAS fa arribar la seva
veu en relació a la salut de les
dones
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CONSELL MUNICIPAL
DE DONES DE
BARCELONA (CMDB)

Comunicar canvi de titularitat per part
d’ECAS (abans Comissió de Gènere,
ara DDiPAS).

Gener | Hem canviat la representativitat al consell, la
representant e ara és Gemma Altell de Fundació Salut i
Comunitat

Participar al plenari anual
i altres actes que
s’organitzin des d’aquest
fòrum (representativitat a
través de DDiPAS).

Participació al 100% dels plenaris i
altres actes organitzats.

El Consell no s’ha reunit.

CONSELL NACIONAL DE
L’ASSOCIACIONISME I
EL VOLUNTARIAT
SOCIAL

Participació al 100% dels plenaris i
altres actes organitzats.

Abril | celebració 1a reunió de l’any, aportacions a la Llei
del Voluntariat i participació en l’elaboració del II Pla
Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, avenços en
el projecte VERSO, Voluntaris per l’Ocupació Europea

0

0

4 reunions mantingudes

400,00€

3 reunions mantingudes

0

3 reunions mantingudes

Teresa Crespo, presidenta
CONSELL
D’ASSOCIACIONS DE
BARCELONA

Participació al 100% de les reunions
convocades.
Fer ressò de les informacions
associatives de la ciutat a través de
l’ACS.

Maig | Col·laboració en el document programàtic de la
nova junta directiva i incorporació a la mateixa. Disseny
de l’organització d’una jornada sobre finançament a les
entitats.

Jordi Gusi
CONSELL ASSESSOR DE
L’OBSERVATORI DEL
TERCER SECTOR

Objectiu operacional:

Participació al 100% de les reunions
convocades.
Hem actuat de plataforma difusora de
l’Anuari del Tercer Sector de Catalunya
2013.

Gener – març | Impuls a la recollida de dades per
l’anuari 2013 i participació en el mateixa.

Teresa Crespo, presidenta | Jordi Gusi

B.4. Enfortiment de la xarxa ECAS
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Responsable: Teresa Crespo, presidenta
Acció de treball:

Resultats esperats:

Resultats obtinguts
Persona responsable/suport:

Pressupost

INCORPORAR NOVES
ENTITATS SÒCIES
RELLEVANTS PER LA
SEVA TASCA SOCIAL EN
EL TERRITORI

Incorporació de 10 noves
entitats.

Hem incorporat 7 noves entitats

0

95 entitats formem part d’ECAS

FIDELITZACIÓ DELS
SOCIS

Percentatge de permanència
durant 2012: 95%

S’ha mantingut el percentatge de permanència en un
100% durant l’any

0

No hi ha hagut baixes de socis

Els socis interactuen amb
la federació i n’estan
fidelitzats.

Percentatge de participació a les
AGO: 80%

La primera AGO de l’any va registrar una participació del

34% dels socis participen a la
primera AGO
47% dels socis participen a la
segona AGO

34% de les entitats convocades en la convocatòria de
febrer i un 47% de persones convocades en la de juliol
Percentatge de participació en
Comissions: 80%

Impacte

El percentatge de participació a les comissions es situa
entorn al 80% de mitjana.

Es manté un alt percentatge de
participació a les comissions de
treball

Irene Cañellas

Línia estratègica: C. INCIDÈNCIA POLÍTICA – Esdevenir interlocutor per a la societat i l’administració en el camp de l’acció social

Objectiu operacional: C.1. Liderar el treball de lluita contra la POBRESA
Responsable: Salvador Busquets (Arrels Fundació)

Acció de treball:

Resultats esperats:

Resultats obtinguts
Persona responsable/suport:

Pressupost

Impacte
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Aportar informació
estadística sobre
pobresa que pugui ser
útil al sector
Difondre dades
estadístiques i fer
valoració de les mateixes

Informe anual d’indicadors
‘Monitor d’Indicadors Socials de
Catalunya’.

Gener – maig | reunions definició de contingut procés
per l’elaboració de l’INSOCAT núm. 2

2.000,00€

La ciutadania i institucions
disposen de l’informe d’indicadors
socials 2013

Febrer – juny | elaboració i maquetació de l’informe
1 informe específics d’àmbit i/o
col·lectiu

Juliol | publicació de l’informe
Octubre a desembre | definició temàtica núm. 3
(joves), elaboració de l’informe que es preveu ser publicat
a gener 2014

Difondre via web les dades
estadístiques i crear un
espai virtual d’opinió

Salvador Busquets, Ferran Busquests | Teresa Crespo,
presidenta | Jordi Foix i Joan Uribe

Col·laborar amb
l’administració en Pla
contra la Pobresa de la
Generalitat de
Catalunya

Participem en el pla de en tant
que experts col·laboradors

Organitzar jornada
sobre RMI i pobresa
conjuntament amb la
Comissió de Famílies

Hem celebrat la Jornada amb
els següents resultats:

2 reunions de seguiment del pla

0

Teresa Crespo, presidenta

80% entitats d’ECAS hi han
participat

Gener – juny | Inici preparatius jornada Nous camins de
lluita contra la pobresa. Experiències per a reduir les
desigualtats a Europa

7.542,44€

195 inscrits dels quals 135 hi
participen realment.

Finalment aquesta jornada ha estat liderada per la Vocalia
de Pobresa

Nivell satisfacció 8/10
Disposem de document de
conclusions

Setembre | organització jornada ‘Nous camins de lluita
contra la pobresa’
Octubre | actualització de les propostes d’ECAS entorn a
la llei de la RMI

4 reunions amb representants dels
partits polítics (ERC + PSC+
Iniciativa Verds + PPC)

Novembre | diverses reunions amb representants del
DEiO per avançar en la matèria.
4 reunions mantingudes
Teresa Crespo, presidenta | Vocalia de Pobresa| Irene
Cañellas
Donar continuïtat a la
sessió Teoria i Praxi de
l’acció social, treball

Organitzar 4 sessions per armar
una proposta conjunta que
serveixi
per
aproximar

No s’ha avançat amb aquest tema.

0
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realitzat amb experts
acadèmics (ponents del
seminari sobre
desigualtats socials) i
directius d’entitats

efectivament
social.

recerca

i

acció
Teresa Crespo, presidenta | Jordi Gusi | Irene Cañellas |
Laia Monterde, consultora externa

Elaborar
document
de
conclusions
sobre
l’abordatge/tractament de les
dades aplicat a les recerques
acadèmiques, amb l’objectiu de
millorar en la identificació de les
polítiques
públiques
per
combatre
les
desigualtats
socials
a
Catalunya

Objectiu operacional: C.2. Mantenir una AGENDA DE REUNIONS POLÍTICA I LEGISLATIVA
Responsable: Teresa Crespo i Junta Directiva
Acció de treball:

Resultats esperats:

Resultats obtinguts
Persona responsable/suport:

Mantenir agenda de
reunions

Mantenir reunions amb totes
les conselleries i DG amb les
que tenim relació.

Vicepresidenta Joana Ortega
Consellera Munté
Conseller Gordó
Conseller Puig
Diputada Conesa
Regidora Imma Moraleda
Regidora Maite Fandos
DG Ramon Bonastre
DG SOC Joan Aregio
DG Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom
Xavier Lopez
Diputada Eva Granados
Diputat Oriol Amorós
Diputada Laura Massana
Ajuntament Bcn, Josep M. Miró

Amb Consellers i
Directors Generals del
govern de la Generalitat
de Catalunya per fer
seguiment de les
polítiques socials i la
seva legislació:
Benestar Social i
Família / Justícia /
Empresa i Ocupació /
Ensenyament i
Governació
Amb altres

Hem participat en el disseny
i/o desplegament legislatiu
de polítiques familiars,
immigració, penitenciari,
ocupació, gènere, VIH/Sida

Intervenció al Senado (empresa social i cooperació

Pressupost

Impacte

0

19 reunions mantingudes amb
representants polítics

111

La veu d’ECAS arriba al
Senado (Madrid)
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administracions
públiques a nivell local,
estatal o europeu amb
el mateix objectiu citat
anteriorment.

internacional)
Compareixença al Parlament de Catalunya (joves i
país)
Compareixença al Parlament de Catalunya (Pincat –
malnutrició infantil)
Compareixença al Parlament (Situació de les dones
al món laboral - DDiPAS)

3 intervencions al Parlament

Convidats per temàtica:
R. Bonastre (agències de col·locació)

Signem el Pacte per a la
Infància

La Direcció General del SOC
ens parla del futur de les
agències de col·locació a
Catalunya

Signatura del Pacte per a la Infància
Teresa Crespo, presidenta | Membres de Junta
Directiva | Jordi Gusi | Coordinadors d’àmbit |
Irene Cañellas

Objectiu operacional: C.3. XARXA DDiPAS – Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
Responsable: Junta de Govern, amb Fina Rubio de Fundació Surt com a presidenta
Acció de treball:

Resultats esperats:

Resultats obtinguts
Persona responsable/suport:

La xarxa s’ha proposat
desenvolupar una sèries
d’activitats que li han
de servir per a
visibilitzar el rol de la
dona dins i fora de les
organitzacions del
Tercer Sector.

Lliurar el Premi ASPÀSIA en
defensa de l’equitat de
gènere (Gener – Març)

Gener – juny | 6 reunions de la xarxa

0

Gener | Participació al Fòrum Fem. talent,
promoció per a la igualtat. Organitzat per
l’Ajuntament de Barcelona i XPCAT com una
trobada d’associacions. Amb la participació de
Gemma Altell i Montse Franch.

0

Organitzar una Jornada
DDiPAS (Març, coincidint
amb 1r aniversari de la
xarxa)

Gener – març | reunions amb l’Observatori del
Tercer Sector i altres membres i entitats de
rellevància del sector social per la coorganització
del premi Aspàsia

Pressupost

Impacte

Enfortiment de la xarxa i
disseny de les activitats a
realitzar.
Visibilització de la xarxa i del
talent femení.

2.000

Establiment de bases del
premi Aspàsia.
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Valorar la possibilitat de
constituir jurídicament
la xarxa

Explotar les dades de
l’Anuari 2013 del Tercer
Sector amb perspectiva de
gènere (i possible
presentació pública)
Organitzar una sèrie de
Diàlegs DDiPAS, com a
continuïtat del primer
celebrat a l’octubre de 2012.
Mantenir les activitats i
espais ja existents:
•
Mantenir el blog
•
Promoure les relacions
institucionals
•
Creixement de la xarxa.
Constituir jurídicament la
xarxa

Març | Participació a l’Oficina de Barcelona del
Parlament Europeu per a tractar el tema: “Dona i
crisis: Parlem-ne”, en la què varen participar Teresa
Crespo, i Fina Rubio
Març | 1a jornada DDiPAS afrontant la crisi amb
una altra mirada amb el lliurament Premi Aspàsia
en defensa de l’equitat de gènere i una taula de
diàleg titulada Nous models econòmics per afrontar
la crisi: sinèrgies entre les propostes feministes i
l’economia del be comú.

0

Teresa Crespo i Fina Rubio
Analitzen la directiva europea
sobre igualtat d’oportunitats
69 dones inscrites

500,00€

Maig | Compareixença al Parlament, presentació
DDiPAS i informar sobre la situació de les dones al
món laboral i sobre les necessitats en polítiques
actives d'igualtat a l’empresa i l’ocupació en el
marc de la Comissió d’Igualtat
Gener – juny | Entrades al blog, reunions
institucionals, i noves incorporacions
Novembre | Assemblea DDiPAS i diàleg sobre
'Tercer Sector i perspectiva de gènere'

40 dones dialoguem sobre
perspectiva de gènere en el TS
amb en Pau Vidal, co-autor de
l’Anuari del Tercer Sector

Junta de Govern: Fina Rubio de Fundació Surt |
Teresa Crespo, presidenta | Sònia Fuertes i Gemma
Altell de Fundació Salut i Comunitat | Núria
Tresserras d’ACIDH | Montse Franch d’Intress |
Astrid Domènech d’Iniciatives Solidàries
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Línia estratègica: D. COMISSIONS – Entitats Catalanes d’Acció Social estructura el seu treball a partir de grups de treball que desenvolupen
accions encaminades a satisfer les necessitats d’utilitat, representativitat i incidència política detectades per les
pròpies entitats sòcies

D.1. COMISSIÓ DE LES MIGRACIONS
Contribuir a la convivència i la cohesió social a Catalunya promovent la integració sociolaboral i l'accés a l’habitatge de les persones migrades amb especial atenció als joves
migrants

Creació de coneixement
Ronda de visites a les entitats de la comissió per conèixerse mútuament i valorar sinergies de treball que configurin
un pla de treball més concret.
Compartir aquelles problemàtiques que
van sorgint als diferents àmbits d’intervenció de les
diferents entitats.
Convidar a experts per tractar diferents
temes d’interès, a mesura que es fan
definit.
Compartir bones pràctiques i/o programes
pioners tant de les entitats que conformen
la Comissió, com altres que puguem
convidar.

Gener – juny | 4
reunions celebrades de
forma rotativa a les
diferents entitats

Impacte

0

Totes les entitats han
presentat la seva
metodologia de
treball, programes i
serveis.

15.000

10 persones
usuàries participen
al focus grup

Gener – juny |
presentació dels
programes que
desenvolupa cada entitat

Abril | Coordinació de la
comissió passa a ser feta
per Jordi Gusi

Formació continua

Condicionada a allò que vagi sorgint en la creació de
coneixement i a les necessitats de l’espai de migracions en
premsa

No s’ha avançat amb
aquest tema

Informe integració de les persones
immigrades a Catalunya

Organització de Focus grup amb usuaris de les entitats

Març | focus grups amb
usuaris

Elaboració de l’informe
Juny | presentació a les
entitats de l’informe
preliminar
Participació de les entitats en la presentació

Pressupost

Informe integració
de les persones
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Novembre | presentació
de l’informe
Taula de Ciutadania i Immigració

Formar part de la comissió permanent de la taula amb la
representació d’un membre de la comissió

Setembre | entrem a
formar part de la
comissió permanent

immigrades de
Catalunya
0

Montserrat Feu és
la representat per
part de la comissió
de migracions
d’ECAS

D.2. COMISSIÓ D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Contribuir a la inserció social i laboral de les persones en situació o risc d’exclusió social, principalment joves i aturats de llarga durada, mitjançant la
intermediació laboral amb empreses i la realització de processos d’orientació i formació.
Persona/es responsable: Comissió Gestora
Objectiu Específic 1: Millora en la gestió interna de la comissió. Aconseguir una CISL més estratègica i menys informativa
Objectiu Específic 2: Avaluació de l’impacte de la Inserció sociolaboral: fotografia de l’impacte de la nostre acció
Objectiu Específic 3: seguiment de les PAO i proposta de model alternatiu

NOTA IMPORTANT | La CISL ha decidit organitzar-se per temàtiques. S’han identificat 6 temàtiques:

Agències: jornada sobre agències

La comissió ha
mantingut 10
reunions
Hem mantingut una reunió
de valoració.

0

Intermediació: organització d’una sessió amb DG d’Infojobs
S’ha organitzat una sessió
interna per les entitats amb
Infojobs.
Mercat laboral: disseny d’una jornada que es farà a l’octubre

SROI: s’ha dissenyat un curs amb 4 mòduls, específics per a entitats d’inserció

0

Valoració positiva de
la jornada 130
assistents

XX assistents,
valoració alta

Finalment no s’ha
organitzat la jornada.
Tallers de 8 hores
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0

Organització dels 4 tallers
específics per entitats
d’inserció.
Orientació: s’ha creat un web que es diu mapalaboral

Relacions d’inserció laboral amb altres actors del Tercer Sector: s’han mantingut reunions amb Creu
Roja, DINCAT i Fòrum Salut Mental

Digitalització i creació del
web mapalaboral en les
versions en català i
castellà.

10.000

3 reunions mantingudes

10.000

amb 15 participants.

Presentació del web
a Catalunya
Presentació del web
a Andalusia

1 reunió amb Creu
Roja
1 reunió amb Fòrum
Salut Mental

0

1 reunió amb
DINCAT

3. COMISSIÓ DE FAMILÍES
Contribuir a la millora de la situació de les famílies lluitant contra l’empobriment d’aquestes i ajudant a la integració de les nouvingudes, des d’un enfocament transversal i
fomentant una gestió del temps enriquidora.
Responsable: Lita Alvarez Fundació Quatre Vents, coordinadora

Empobriment de les famílies:
protecció a les famílies
A nivell entitats
Acció 1. Generar una metodologia
comuna per treballar amb la família

Pressupost
Acció 1. Tenir coneixement profund
de les entitats de la comissió per
cercar possibles sinergies sobre com
es treballa amb les famílies des del
diferents programes d’infància.

Gener – juny | tancament
documents de Empobriment i la
Família i pla operatiu

0

Impacte
Disposem de
document tancat i
pla operatiu
Disposem de
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Establir una metodologia de treball
que inclogui el coneixement in situ
de les entitats i com aquestes
treballen amb la família.

document de
Protocol de
benvinguda i norma
de funcionament
intern.

Juny | elaboració dels documents
Protocol de benvinguda a noves
entitats i, Norma de funcionament de
la comissió.
Lita Alvarez Fundació Quatre Vents,
coordinadora | Irene Cañellas

Empobriment de les famílies:
protecció a les famílies
A nivell administració
Acció 1. Definir propostes a presentar a
l’administració en polítiques familiars.
Acció 2. Establir una agenda de
reunions per presentar les propostes
a:
1 Consellera BSiF, Hble. Sra.
Neus Munté

2

Secretària de Famílies, Sra.
Dolors Gordi

3

Serveis Socials Ajuntament de
Bcn, Sra. Imma Rognoni

4

Presidenta Delegada Atenció a
les Persones, Diputació de
Barcelona, Il·lma. Mercè Conesa

Jornada anual

Acció 1. Disposar del Document de
base per al posicionament de la
Comissió de Famílies d’ECAS entorn a
l’empobriment i les famílies.
Disposar de l’informe de referència
INSOCAT monogràfic famílies.

Acció 2. Visitar els interlocutors
naturals de l’administració pública en
temes de família per tal de donar a
conèixer el nostre posicionament i
feina feta.

Abril – Desembre | presentació
dels programes i projectes de
cadascuna de les 8 entitats.

0

La Comissió pròpiament no ha fet
cap visita però la presidència d’ECAS
aprofitant visites institucionals ha
aprofitat per a presentar l’INSOCAT
monogràfic famílies

0

Salesians St. Jordi,
Ventijol, Salut i
família i Quatre
Vents s’han
presentat. Al gener
es preveu presentar
les 3 que manquen.

Lita Alvarez Fundació Quatre Vents,
coordinadora | Irene Cañellas

Valorar fer una jornada sobre
Pobresa i exclusió.
Valorar conèixer experiències
d’intervenció amb famílies i crisis a
nivell internacional.

Finalment no es farà cap jornada

0

Lita Alvarez Fundació Quatre Vents,
coordinadora | Irene Cañellas

Podria lligar-se amb el primer punt
coneixement intern i, presentar
resultats de la nostra intervenció.
Valorar celebrar-la a l’octubre
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Incidència pública: aparicions en
mitjans de comunicació

Ser influents a nivell societat i
visualitzar la tasca de les entitats
socials.
Establir una agenda de difusió del
posicionament de la Comissió amb el
suport de l’ACS.

Acció 1. Redacció articles opinió
Acció 2. Participació a tertúlies
Acció 3. Campanya Dia Internacional de
les Famílies (relacionat amb risc
pobresa)

Accions 1 i 2. Nombre d’aparicions:
2
Acció 3. Sumar-nos a les accions
que s’organitzin en relació, sigui per
l’administració o bé per altres
plataformes o entitats

Incidència política:
participació a la PINCAT

No s’ha fet cap acció en aquest
sentit.

0

No s’ha fet cap acció en aquest
sentit.

Lita Alvarez Fundació Quatre Vents,
coordinadora | Irene Cañellas

Acció 1. Aportacions al Pacte per a la
Infància

Hem participat fent aportacions sobre
malnutrició infantil.

Acció 2 . Signatura del Pacte per a la
Infància

Hem estat presents a la signatura del
pacte

Anna Sunyer i Pilar Núñez,
representants de la Comissió de
Famílies d’ECAS.

0

Aportacions
presentades davant
la Comissió
d’Infància del
Parlament de
Catalunya
19.07.2013, Pilar
Núñez representa la
Comissió de Famílies
d’ECAS en l’acte de
signatura del pacte
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D.4. COMISSIÓ D’ÀMBIT PENITENCIARI
Contribuir a la millora del model penitenciari i del procés de sortida de les presons, amb especial atenció a la immigració, mitjançant un treball en la cohesió de les entitats i la
seva visibilització pública
Responsable: Patricia Bosch de Fundació Salut i Comunitat, coordinadora
Pressupost

EIX VISIBILITAT
Acció 1. Presència en els mitjans de
comunicació: redacció articles opinió,
presència a tertúlies, altres.

Acció 2. Organitzar una jornada

Acció 3. Organitzar uns tallers

Acció 1
. Esdevenir referents en temes
comunicatius relacionats amb la
rehabilitació de persones penades.
Acció 2
Temàtica a concretar (possible
presentació d’experiències europees
de rehabilitació)
Acció 3
3 tallers sobre nous perfils, nous
reptes de les entitats i dels centres
penitenciaris

No s’ha desenvolupat cap acció en
aquest àmbit

Impacte

0

No s’ha desenvolupat cap acció en
aquest àmbit

Taller ‘Nous reptes davant nous
perfils’ 11.12.2013

0

40 persones han
participat dels
tallers

0

Informe balanç en
procés.

Taller ‘Noves oportunitats davant
noves situacions’

Patricia Bosch de FSyC, coordinadora
| Irene Cañellas/Jordi Gusi | tots els
membres de la comissió

EIX INCIDÈNCIA POLÍTICA
Acció 1. Informe balanç efectes
retallades subvencions en col·laboració
del CTSC

Acció 1
. Constituir una subcomissió
composada per Patricia Bosch +
Esther Borrego +Pilar Murillo +
Raquel Felicó. Trobades

Gener | constitució de la
subcomissió informe balanç
Febrer – maig | disseny de
continguts
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programades a les 9:30h. del dies
que hi hagi comissió.
. Establir enfocament amb el CTSC i
presentar el mes de juny un informe
balanç per període juny 2012- juny
2013

Acció 2. Seguiment pagaments
pendents del Dept. Justícia

Acció 3. Aliances amb Poder Judicial

Acció 5. Complicitats amb Dept. Justícia

Acció 1:
Patricia Bosch | Esther Borrego |
Pilar Murillo | Raquel Felicó.

Acció 2
. Elaborar un formulari de seguiment
amb dades acumulades
trimestralment.
Les dades a recollir: imports
pendents del 2011 (30%) i 2012
(100%). Afegir dades referides a
subvencions i contractes de gestió.

Juny | elaboració formulari i
recollida dades de seguiment

Acció 3
. Elaborar estratègia de comunicació
amb el Poder Judicial. Solange Gilbert
– Fundació Marianao explorar
contacte amb Jutges per la
Democràcia. Explorar també a
Santiago Vidal i Josep A. Rodríguez
del Penal 21 (Pilar Murillo)
articles/posicionaments.

No s’ha desenvolupat cap acció
entorn al tema

Acció 4
. Continuar estratègia de suport a
actuacions de la part social de la TPS
Acció 4. Taula Participació Social

Maig – juny | recopilació informació

Acció 5
. Enfocament de tendir ponts en
accions concretes. Comunicació –
comandaments intermedis

0
Altres accions:
Patricia Bosch de FSyC, coordinadora
| Irene Cañellas
tots els membres de la comissió

Disposem de dades
sobre el deute.

0

No s’ha desenvolupat cap acció
entorn al tema
0
No s’ha desenvolupat cap acció
entorn al tema
0
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D.5. COMISSIÓ DE RECURSOS RESIDENCIALS, VIH/SIDA I EXCLUSIÓ SOCIAL
Contribuir a la millora de la integració de les persones amb VIH-Sida, especialment aquelles amb trastorn mental o toxicomanies, mitjançant un major coneixement de les
seves necessitats canviants, una millora del servei ofert per les entitats socials i una major integració en la xarxa pública de serveis
Responsable: Mijail Acosta de Fundació Acollida i Esperança, coordinador
Integració normalitzada a la xarxa
pública
Donar a conèixer la comissió i la feina de
les entitats que en formen part.
Donar a conèixer la realitat que atenen
les entitats a la societat.
Assolir una major cohesió en el discurs
de la comissió.

Interlocució política
Mantenir i potenciar la interlocució amb
els tècnics i responsables polítics del
Departament de Benestar Social i
Família.
Especial cooperació en l’elaboració del
nou Programa de Planificació Territorial
2013-2015

Acció 1. Fer recollida de les dades
conjuntes de la xarxa de recursos
sobre l’activitat i els perfils d’usuari
al 2012. Analitzar-les i fer-ne difusió.

Mijail Acosta de Fundació Acollida i
Esperança, coordinador

Pressupost

Impacte

0

S’ha fet la recollida
de dades conjuntes i
s’han analitzat.

Acció 2. Crear una DDBB amb dades
conjuntes dels principals
derivadors/prescriptors i vetllar per
l’optimització de l’ús de les places de
la xarxa.

S’ha creat la DDBB
dels principals
derivadors

Participar a les Taules Tècniques de
l’ICASS i els grups de treball
específics.

S’ha participat a les
reunions de les
taules tècniques de
l’ICASS.

Amb quatre gran fites:
1
Fer aportacions i seguiment
al procés de preparació i
elaboració de la futura
Cartera de Serveis de la llei
de
Serveis
Socials
del
Departament que sortirà al
2013.
2
Tancar el document de
models de Llars residències i
Pisos de suport.
3
De
forma
específica,
promoure
i
treballar
tècnicament per la creació
d’un
nou
model

Mijail Acosta de Fundació Acollida i
Esperança, coordinador
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4

Jornades específiques presentació
xarxa

d’intervenció: el “Servei de
suport a la vida autònoma”.
Intentar finançament com a
experiència pilot per part de
l’ICASS.
Tancar un estudi de costos
dels serveis

En coordinació amb el Dept. BSiF
unes jornades matinals de
presentació de la xarxa als agents
socials.

Mijail Acosta de Fundació Acollida i
Esperança, coordinador

No s’han organitzat
les jornades

D.6. COMISSIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Responsable: Vivian Cano de Cerc@, coordinadora
Creació d’un espai relacional obert a
les entitats de Tarragona:
Acció 1. Incorporar entitats
tarragonines d’acció social i convidar-les
a participar a les reunions de la
territorial o altres formats d’espais
relacionals.
Acció 2. Col·laborar amb altres entitats
de Tarragona

Pressupost
Acció 1. Créixer en nombre
d’entitats.

Acció 2. Col·laborar amb Guies Sant
Jordi Tarragona en les Jornades
d’Emprenedoria Social.

No s’ha incorporat cap nova entitat

0

Hem col·laborat en l’organització de
la jornada d’Emprenedoria social.

0

Impacte
No s’ha incorporat
cap entitat nova.

La totalitat de la
comissió participa a
la jornada.

Vivian Cano de Cerc@, coordinadora
Les entitats de
Tarragona valoren
mantenir la seva
activitat de grup.

Noves fórmules de finançament per
a les entitats:
Potenciar la RSE en les empreses de
Tarragona

Haver visitat algunes empreses
susceptibles amb el tema

Aquest tema no s’ha desenvolupat
durant el primer semestre

0

No desenvolupat

0

Lectura del manifest

Vivian Cano de Cerc@, coordinadora
Tarragona Inclusiva
Visualització de les entitats tarragonines

Sumar-nos a propostes que

Vivian Cano de Cerc@, coordinadora
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i la seva tasca entorn a la lluita contra
l’exclusió social

s’organitzin a la ciutat.
Elaborar un manifest específic que
representi el territori.
Aparicions a mitjans de comunicació
de Tarragona

Incidència política

Adreçar escrit a l’alcalde de
Tarragona explicant la realitat al
carrer i demanant la potenciació de
les clàusules socials en els contracte
públics.

Campanya per contrarestar les dades
que s’anuncien en relació als col·lectius
amb els que treballem.

Pobreza Zero

S’ha adreçat escrit a l’alcalde de
Tarragona, com a conseqüència
d’això s’ha convocat una reunió que
ha estat posposada dues vegades per
part de l’alcaldia.

0

Carta i correus
enviats

Actualment estem negociant un
conveni amb l’ajuntament de
Tarragona.
Vivian Cano de Cerc@, coordinadora
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